
ZAF.ZĄDZENIE N R \...Ż0I9
BURMISTRZA BoGUCHWAŁY

z dnia ?i stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oIaZ postępowania uzupełniającego na rok szkolny 201912020 do przedszkoli
i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Boguch wa la.

Na podstawie aft. 3 0 ust. 1 ustawy z dnta 8 marca 1 990 roku
o samorządzie gmirurym (Dz' U. z 2018 r., poz. 994 ze zm') oIaz art. l54 ust. 1

pkt 1 ustawy zdnia14 grudnia Ż076r. Prawo oświatowe (Dz. U.zŻ0l8r.,poz.
996 ze zm.), Burmistrz Boguchwały zarządza, co następuje:

$ 1.

1. okreś1am terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego na rok szkolny 201912020 do przedszkoli, dia
których organem prowadzącym j est Grrrina Boguchwała, zgodnie Z

załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia'

2. określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego na rok szkolny 20|912020 do szkół
podstawowych' dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała,
zgodnie z załączntkiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

$2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli i szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała.

$ 3.

Zarządzen\e wchodzi w życie z dniem podpisania'
EliR]l{lsTl1Z BoG UCH!łAŁY
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/ Załącznik Nr 1

do zarządzenia NlĄ2019
Brrrmistrza BogtlchwĄ
z dnia .1,1 stycznia 201 9 r.

Terminy przeprowadzania postępoWania rekIU1acyjnego oraZ po5tępowania
uzupełniającego na rok szkolny Ż01912020 do przedszkoli, d1a których olganem
plowadzącym jest Gmina Boguchwała

L.p. Rodzaj czynności
Terminy w

postęporvaniu
rekrutacvinym

Terminy w
postępowaniu

uzunelniaiacvm
1. Złożenie deklaracji o kontylruorł'atritt przez

dziecko wychowan ia przedszkolnego rv
kolejnym roku szkolnym.

25.02.-011.03.2019 r.

I Złożenie wniosku o pt'zyjęcie do przedszl<ola
wraz z dokunlenlami potrł ierdlającl llli
spełnianie przez kandydata warunkórv lrrb
kryteriórł bran5ch pod uwagę tr puslcporlaltiu
rekrutacyinym

04.01.-29.0-1.2019 r 29.05.-3 I .05.2019 r

Ż' Weryfi kacja przez kornisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do pl'zedszkola i

dokumentów potwierdzających spełniarrie
przez kandydata warunków lub kr1'teriów
branych pod u\Ąagę \Ą postępo\Ąallitl
lekrutacyjnyrn , w tym dokonanie przez
przewodn iczącego kuln i tj i rcl' r'ut lrc5 j l le'j

czyIrności, o których mowa w alt. ]50 ust' 7
ustawy z dnia 14 grudnia 201 6 r. Prarvo
oświatowe (Dz.U. z2018 r. poz. 996 ze zn')

0l .021.-24.04.2019 r 03'06.-26.0ó'2019 r

3. Podallie do publiczlrej rł iadotnosci |rt'zez
komisję rekrutacyjną listy kandydatórv
zakwalifi kowanych i kandydatór.l'
niezakwalifikowanvch

26.04.2019 r. 28.06.20l9 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
orzviecia w postaci oisenrnego oświadczerlia

30.04.-08.05.2019 r. 01.07.-03.07.2019 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przcz
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyięWch i kandydatów nieprzyjętych

I 0.05.2019 r. 05.07.2019 r
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/
Załącznik Nr 2

do zórządzen ia Nr.}i20l9
Burnristrza BoguchlvĄ
z dnia" ' stycznia 2019 r.

Terminy przeprowad7ania postepowania rekJutacyjnego oraz poStępowania
uzupełniającego na rok szkolny 201912020 do szkół podstawowych, dla których
olganem prowadzącym jest Grnina Boguchwała

8URNrls.ri{Z ;J(X ; (lcitwAŁv
.."/
dr?Wiesła|ł Kakot

L.p. Rodzaj czynności
Termin w

postępowaniu
rekrutacvinym

Termin w
postępowaniu

uzupełniaiącym
I Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoł1'

podstaworł ej rłraz z dokuntenlallli
potwierdZającymi spełnianie pI'zez kandydata
walunków lub kryteriów branych pod tIwagę
w postępowaniu rekrutacyi nym

04.03.-29.03.2019 r. 20.05.-24.05.2019 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoĘ podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełn ianie
przez kandydata warunków lub klyteriórv
bran5ch pod u!\agę \Ą po\tępo\\anitl
rekrutacyjnym , w Ęm dokonanie pI'zez
przewodniczącego komisj i rekrutac1jnej
czynności, o których mowa \ł' aft' l50 ust. 7

ustawy z dnia l4 grudnia 2016 r. Plarvo
oświatowe (Dz.U. zŻ018 r' poz. 996 ze zln')

01 .04.-24.0'1.2019 r. 27.05.-14.06.2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadorrosci pr.tcz
kom isję r'ekrutacyjną listy kandydatrlu'
zakwalifi kowanych i kalrdydatórr'
niezakwalifikowanvch

26.04.2019 r. 11.06.2019 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyięcia w postaci pisemnego oświadczenia

30.04.-08.05.2019 r l9.06.-24.06.2019 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatórv
przyięWch i kandvdatów nieprzv jętych

I 0.05.2019 r 26.06.Ż019 r.


